
 

 

 اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس : 

 يٍ يظبدخ يصز%  68............. رجهغ يظبدخ  -1

 (انشزليخ انصذزاء  –انغزثيخ انصذزاء  –جشيزح طيُبء شجّ  –وادي انُيم )

 يٍ يظبدخ يصز%  6حنى ............. رجهغ يظبدخ  -2

 (ادلصزيخانصذبري  – جشيزح طيُبءشجّ  – انشزليخانصذزاء  –انغزثيخ انصذزاء )

 ............. حيذ انصذزاء انشزليخ يٍ جهخ انشًبل  -3

 (األمحز انجذز  –نيجيب  –انظىداٌ  –شزق انذنزب )

 ............. حيذ صذزاء يصز انغزثيخ يٍ جهخ انشزق  -4

 (انظىداٌ  –ادلزىطػ انجذز  –األمحز انجذز  –وادي انُيم )

 رمزيًجب يٍ يظبدخ يصز%  22............. رجهغ يظبدخ  -5

 ( انىادبد – جشيزح طيُبءشجّ  – انشزليخانصذزاء  –انغزثيخ انصذزاء )

 ذزاء انشزليخ اررفبًػبأكثز ججبل انص............. يؼذ ججم  -6

 (انؼىيُبد  –كبرزيٍ طبَذ  –ػهجّ  –انشبيت )

 ............. اجلجم انذي يمغ جُىة غزة يصز ْى ججم  -7

 (انؼىيُبد  –يىطي  –كبرزيٍ طبَذ  –انشبيت )

 ............. يبريكب يف مشبل ررىجذ ْعجخ يب -8

 (انصذزاء ادلغزثيخ – جشيزح طيُبءشجّ  – انشزليخانصذزاء  –انغزثيخ انصذزاء )

 ............. أشهز األوديخ اجلبفخ يف طيُبء وادي  -9

 (انُيم  –انؼزيش  –دىف  –انؼاللي )

 يف انصذزاء انشزليخ............. رُزشز ظبْزح  -11

 (اجلبفخ األوديخ  –انزيهيخ انكزبٌ  –انىادبد  –ادلُخفعبد )

 ............. ججهيخ يف يصز ْي لًخ ججم  أػهي لًخ -11

 (انؼىيُبد  – ػهجخ –كبرزيٍ طبَذ  –انشبيت )



 

 ............. يٍ ججبل شجّ جشيزح طيُبء ججم  -12

 (انؼىيُبد  – ػهجخ – يىطي –انشبيت )

 ............. اجلجم انذي يمغ يؼظًّ خبرج دذود يصز ججم  -13

 (انشبيت  –انؼىيُبد  –ػهجخ  –محبؼخ  )

 ............. يف انجيئخ انصذزاويخ ػهي ييبِ  رمىو انشراػخ -14

 (انجذبر  –وانؼيىٌ اآلثبر  –انززع  –انُيم  )

 يف يصز............. يؼزرب حبز انزيبل انؼظيى يٍ أيثهخ  -15

 (انزيهيخ انكثجبٌ  –اجلجم  –ادلُخفعبد  –اذلعبة  )

 ............. يٍ ْعبة انصذزاء انشزليخ ْعجخ  -16

 (انجذزيخ اجلالنخ  –يبريبريكب  –انكجري احلهف  –انؼجًخ  )

 ............. اخلًبطني يف فصم هتت ريبح  -17

 (اخلزيف  –انزثيغ  –انشزبء  –انصيف  )

 ............. انربيخ يف انجيئخ انصذزاويخ  أْى احليىاَبد يٍ -18

 (انفهذ  –اجلبيىص  –األثمبر  –انثؼبنت  )

  



 

 البيئة الصحراويةسكان 

 اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس : 

  .............   يٍ احملبفظبد انصذزاويخ يف يصز -1

 (يب طجك كم  –طيُبء جُىة  –اجلذيذ انىادي  –يؽزوح  )

  .............   أكثز حمبفظبد انجيئخ انصذزاويخ طكبًَب حمبفظخ -2

 (طيُبء مشبل  –يؽزوح  –اجلذيذ انىادي  –انجذز األمحز  )

  .............  يٍ اخلصبئص االجزًبػيخ نظكبٌ انجيئخ انصذزاويخ -3

 (ادلىارد لهخ  –يظزىي ادلؼيشخ اخنفبض  –اجملبنض انؼزفيخ ادززاو  –ييخ اررفبع َظجخ األ )

  .............   يٍ انؼبداد انظهجيخ نظكبٌ انجيئخ انصذزاويخ -4

 (األؼفبل ػًبنخ  –األطزي انززاثػ  –ػهي انؼبداد وانزمبنيذ احلفبؾ  –إكزاو انعيف  )

  .............  يؼًم يؼظى طكبٌ انجيئخ انصذزاويخ حبزفخ -5

 (األمسبن صيذ  –انزػي  –انصُبػخ  –انزجبرح  )

 نظكبٌ انجيئخ انصذزاويخ .............   اخلصبئصيشكهخ َمص انغذاء يٍ  -6

 (انظيبطيخ  –االجزًبػيخ  –االلزصبديخ  –انزؼهيًيخ  )

  .............  يززكش طكبٌ انجيئخ انصذزاويخ يف انىادبد ثظجت وجىد -7

 (األمحز انجذز  –انشزىيخ األيؽبر  –اجلىفيخ ادليبِ  –هنز انُيم  )

  .............   حمبفظبد احلذوديٍ  -8

 (يب طجك كم  –األمحز انجذز  –طيُبء جُىة  –يؽزوح  )

  .. ........  رًؼزف احملبفظبد انصذزاويخ مبذبفظبد احلذود وأكثزْب طكبٌ ْي  -9

 (طيُبء جُىة  –األمحز انجذز  –طيُبء مشبل  –انىادي اجلذيذ  )

  .............   رُزشز انىادبد ادلصزيخ يف -11

 (انذنزب مشبل  –طيُبء  –انغزثيخ زاء انصذ –انصذزاء انشزليخ  )

  ...... .......  يٍ جهىد انذونخ حلم يشكهخ انزؼهيى إلبيخ -11

 (يب طجك كم  –انكهيبد  –ادلؼبْذ  –ادلذارص  )



 

 احلركة الوطنية ومقاومة االحتالل الربيطاني                

 اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس : 

  .............   ثذأ جتُيذ أوالد ػًذ انجالد ويشبخيهب يف ػهذ -1

 (ثبشب إثزاْيى  –رىفيك خلذيى ا –إمسبػيم اخلذيى  –طؼيذ ثبشب   )

 و 1881يظبْزح ػبثذيٍ انظهًيخ يف طجزًرب ػبو .............  لبد -2

 (ػيذ حمًذ  –انزويب ػهي  –ػزايب أمحذ  –حمًىد طبيي انجبرودي   )

 و 1911ػبو  .............  لبو يصؽفي كبيم ثزأطيض جزيذح  -3

 ( األْزاو  –انهىاء  –انىلبئغ ادلصزيخ ادلؤيذ   )

  .............   و جزيذح 1911أطض يصؽفي كبيم ػبو  -4

 ( ءانهىا -األْزاو  –انىلبئغ ادلصزيخ انىفذ  )

 و 1882ػبو  .............   فشهذ انمىاد انربيؽبَيخ يف دخىل يصز ػٍ ؼزيك -5

 (االطكُذريخ  –انشيبد كفز  –انكجري انزم  –كفز انذوار   )

 و 1911يشزوع يذ ايزيبس شزكخ لُبح انظىيض ػبو .............   رفط -6

 (ػزايب أمحذ  –فزيذ حمًذ  –دزة ؼهؼذ  –يصؽفي كبيم   )

  .............   كبٌ أمحذ ػزايب ػعًىا ثبرًسا يف مجؼيخ -7

 ( ػبثذيٍ -انمُبح يصز  –ادلصزي انىفذ  –اجلبيؼخ ادلصزيخ  )

 و ثؼذ يؼزكخ انزم انكجري 1882طجزًرب  14يف .............  دخم االجنهيش -8

 ( انمبْزح -االمسبػيهيخ  –انظىي  –االطكُذريخ  )

  .............   مت ػشل انهىرد كزويي يٍ يُصجّ ػمت دبدثخ -9

 ( انذواركفز  –دَشىاي  –يزري ايب  –االطكُذريخ  )

  ......... مذمي يؽبنت األيخ إيل و نز 1881طجزًرب  9خزج اجليش وانشؼت يف  -11

 ( ثبشبإثزاْيى  –ثبشب طؼيذ  –رىفيك اخلذيى  –اخلذيى إطبػيم  )

  .............    دذثذ انثىرح انؼزاثيخ يف ػهذ اخلذيى -11

 ( ػجبص -رىفيك  –إمسبػيم  –طؼيذ  )

 



 

 ثؼذ االدزالل انربيؽبين دلصز أصجخ احلبكى انفؼهي نهجالد  -12

 ( ديهيظجض -ػزايب أمحذ  – انربيؽبينادلؼزًذ  –اخلذيى  )..........   ْى

  ....... ..   و إطمبغ وسارح 1881يٍ يؽبنت األيخ يف يظبْزح ػبثذيٍ طجزًرب  -13

 ( ثبشبَىثبر  –ثبشب طؼيذ  –ثبشب ريبض  –شزيف ثبشب  )

 يٍ انشػًبد انىؼُيخ انيت شبركذ أمحذ ػزايب يف انثىرح انؼزاثيخ...... ... ُيؼذ -14

 ( سغهىلطؼذ  –فزيذ حمًذ  –طبيي انجبرودي حمًىد  –يصؽفي كبيم  )

  .............  يصزيٍ أطجبة انزذخم األجُيب يف  -15

 ( يب طجككم  –األجُجيخ االيزيبساد  –انمزوض  –ادلزالجخ انثُبئيخ  )

 و 1914االرفبق انىدي ػبو .............  ػمذ -16

 ( وأدلبَيب اجنهززا وأيزيكبفزَظب  –وروطيب إجنهززا  –إجنهززا وفزَظب  )

  .............   ثذأ أمحذ ػزايب كفبدّ ظذ اطزجذاد انُظبو انززكي يُذ ػهذ -17

 ( دزةؼهؼذ  –رىفيك اخلذيى  –ػيم امسباخلذيى  –طؼيذ ثبشب  )

 1882ػبو  .............  فشهذ انمىاد انربيؽبَيخ يف دخىل انجالد ػٍ ؼزيك -18

 ( إيجبثخ -انذوار كفز  –انظىيض لُبح  –انزم انكجري  )

 و 1882ثبدزالل يصز ػبو  .............   لبيذ -19

 (روطيب  –اجنهززا  –أدلبَيب  –فزَظب   )

  .............  و مت ػشل انهىرد 1916ثؼذ دبدثخ دَشىاي  -21

 ( يهُز -وجنذ  –كزشُز  –كزويي  )

 إيل صفىف احلزكخ انىؼُيخ...... .....  دبول يصؽفي كبيم اجزذاة اخلذيى -21

 ( طؼيذ -دهًي انثبين ػجبص  –رىفيك  –إمسبػيم  )
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ي يقل فيها المطر ويسود فيها الجفاف والفقر الشديد وسطحها مغطي بالحصي والصخور والرمال .  -1
 .. البيئة التر

 الساحلية الصناعية  الزراعية الصحراوية

 % من مساحة مرص96تبلغ مساحة البيئة .....  -2

 الساحلية الصحراوية الصناعية الزراعية

 كل مما يلي بيئة صحراوية عدا .....   -3

قية الصحراء الغربية  الدلتا سيناء  الصحراء الشر

ي تبلغ مساحتها  -4
 % هي ..... 86أكتر الصحاري المرصية والتر

قيةالصحراء   الوادي سيناء الصحراء الغربية الشر

 يحد الصحراء الغربية من الغرب ....  -5

 االردن السودان ليبيا فلسطي   

 يقع نهر النيل ...... الصحراء الغربية -6

ق جنوب شمال  غرب شر

قية من الشمال .....  -7  يحد الصحراء الشر

ق الدلتا وادي النيل السودان البحر المتوسط  شر

قية يقع -8  نهر النيل ...... الصحراء الشر

ق جنوب شمال  غرب شر

ي لديها حدود مع شبه جزيرة سيناء هي دولة ......  -9
 الدولة التر

 الجزائر فلسطي   المحتلة ليبيا السودان

 اعداد : مستر / أحمد عبد الواحد - استاذ مادة الدراسات االجتماعية - 01007883946

 سيناء حدود ..... معظم حدود شبه جزيرة  -10

 كل ماسبق جبلية  مائية برية

قية والصحراء الغربية ......  -11  يفصل بي   الصحراء الشر

 البحر االحمر فرع رشيد الدلتا وادي النيل

ي الحدود ......  -12
 
 ف
ً
قية معا  تتفق الصحراء الغربية والصحراء الشر

قية الجنوبية الشمالية   الغربية الشر

ي الحدود .... تتشابه  -13
 
 الصحراء الغربية وسيناء ف

قية الجنوبية الشمالية  الغربية الشر

 يحد سيناء من الجنوب .... -14

 خليج العقبة قناة السويس البحر االحمر البحر المتوسط

الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية –(  جغرافيا )  الولمة الشاملة للدرس االمراجعة العا  

01007883946 -معلم اول الدراسات االجتماعية  –اعداد : مستر / أحمد عبد الواحد   
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ي الصحراء الغربية وهو اعلي نقطة فيها جبل .....  -15
 
 من الجبال ف

 العوينات الشايب سانت كاترين موسي 

ي الدول اآلتية ماعدا .....  -16
 
 يمتد جبل العوينات ف

 السودان فلسطي    ليبيا مرص

ي الصحراء الغربية باسم .....  -17
 
 تعرف الهضبة الجنوبية ف

 الجلف الكبت   العبابدة الوسطي  مارماريكا

 ارض يقل مستواها عن االرض المحيطة بها هي .....  -18

 الجبال الكثبان الرملية المنخفض الواحات

 ويوجد بالصحراء الغربية ..... الصحراوية من اشهر منخفضات مرص  -19

 القطارة الفيوم الشايب التيه

 تجمعات من الرمال تكونت بفعل الرياح هي .....  -20

 االودية الكثبان الرملية المنخفض الواحات

 تكونت الكثبان الرملية بفعل ....  -21

 السيول االمطار الرياح الحرارة 

 ارض منخفضة بالصحراء تقوم فيها الزراعة علي المياه الجوفيه ....  -22

 االودية الكثبان الرملية المنخفض الواحات 

 اعداد : مستر / أحمد عبد الواحد - استاذ مادة الدراسات االجتماعية - 01007883946

 من التجمعات الرملية بي   مرص وليبيا .....  -23

 الجلف  الكبت   القطارة سيوه العظيمبحر الرمال 

ة بالصحراء الغربية ...  -24  من الواحات المنتشر

 كل ماسبق الفرافرة البحرية سيوه

 مجار مائية كانت تجري فيها المياه قديما ثم جفت هي ....  -25

 الكثبان الرملية الجافة االودية واحات منخفض

ي سلسلة جبال البحر  -26
 
 االحمر جبل ..... أعلي قمة جبلية ف

 بناس علبة الشايب حماطة

قية .....  -27  من هضاب الصحراء الشر

 مارماريكا المعازة العجمة التيه

قية والذي يقطه هضبة العبابدة وادي ....  -28  من اشهر االودية الجافة بالصحراء الشر

ي 
ر
 الجمال قنا العريش العالف

 يسود المظهر ..... جنوب سيناء -29

ي  الجبلي   المنخفض السهلي  الهضتر
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ي الشتاء خاصة ...  -37
 
ي البيئة الصحراوية ف

 
 تنخفض الحرارة ف

 
ً
  صباحا

ً
  وقت الغروب ظهرا

ا
 ليال

 تسقط االمطار علي البيئة الصحراوية فجائية علي شكل ....... مدمرة -38

 كل ماسبق سيول اعاصت   موجات

 تهب من الصحراء الغربية رياح تسمي ....  -39

 العكسية التجارية الخماسي    الهبوب

ي فصل ....  -40
 
 تهب رياح الخماسي   ف

 الشتاء الخريف الربيع الصيف

 رياح الخماسي   ضارة النها محملة بــــ .....  -41

 المياه االتربة الحصي  االصخور

 ترص  رياح الخماسي   باالنسان و .....  -42

 المياه الصناعات المحاصيل الحيوان

ي باطن االرض علي شكل خزانات ويتم الحصول عليها من العيون او حفر ....  -43
 
 توجد المياه الجوفية ف

ع  المصارف القنوات االبار التر

ي المناطق القريبة من .....  -44
 
ي فصل الشتاء ف

 
ي مرص ف

 
 تسقط االمطار ف

 الهضاب السواحل االودية الواحات

 

ي جنوب سيناء جبل .....  -30
 
ي مرص ويوجد ف

 
 اعلي جبل ف

 سانت كاترين الشايب العوينات موسي 

ي ..... سيناء -31
 
 تنتشر الهضاب ف

 كل ماسبق جنوب وسط شمال

ي التيه و .....  -32
 من هضاب سيناء هضبتر

 العبابدة المعازة الجاللة البحرية العجمة

ي التيه والعجمة وادي .... من  -33
ق هضبتر  اشهر اودية سيناء ويختر

ي 
ر
 قنا دجلة العريش العالف

ي ...  -34
 
 يصب وادي العريش ف

 خليج العقبة خليج السويس البحر المتوسط البحر االحمر

ي سيناء جبل .....  -35
 
 من القمم الجبلية القبابية قليلة االرتفاع ف

 الحالل ام شومر موسي  سانت كاترين

ي شمال سيناء ......  -36
 
 تمتد ف

 المنخفضات السهول الهضاب  الجبال 
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 تربة البيئة الصحراوية لونها ...  -45

ي  احمر اسود
 اصفر بت 

ي ....  -46
 
بة ف  تزداد جودة التر

 الهضاب الجبال  الواحات الصحراء

ي تمد جذورها للوصول للمياه الجوفية ....  -47
ي البيئة الصحراوية والتر

 
 من النباتات الطبيعية ف

 الشوكي  الصبار اشجار النخيل
 القمح التي  

 من النباتات ذات االوراق االسفنجية ....  -48

 الصبار المانجروف اشجار الدوم اشجار النخيل

 من النباتات ذات االوراق االبرية .....  -49

 النخيل الشوكية الدوم الصبار

ي تتحمل البيئة القاسية .....  -50
ية التر  من الحيوانات التر

ية  ماسبقكل  الثعالب الغزالن االرانب التر

 من حيوانات البيئة الصحراوية ويسمي بسفينة الصحراء .....  -51

ي الغزالن لالجم الثعالب  االرنب التر

 اجابات الدرس االول

 الدلتا -3 الصحراوية -2 الصحراوية -1
الصحراء  -4

 الغربية
ق-6 ليبيا -5  شر

ق الدلتا -7  الجنوبية -12 وادي النيل -11 مائية -10 فلسطي    -9 غرب -8 شر

 الشمالية -13
البحر -14

 االحمر
 فلسطي    -16 العوينات -15

الجلف  -17
 الكبت  

 المنخفض -18

 القطارة -19
الكثبان  -20

 الرملية
 الواحات -22 الرياح -21

بحر الرمال  -23
 العظيم

 كل ماسبق  -24

االودية  -25
 الجافة

ي  -28 المعازة -27 الشايب -26
ر
 الجبلي  -29 العالف

سانت   -30
 كاترين

 العريش -33 العجمة -32 وسط -31
البحر  -34

 المتوسط
 السهول -36 الحالل -35

37-  
ا
 االتربة -41 الربيع -40 الخماسي    -39 سيول -38 ليال

42- 
 لــــــــالمحاصي

 الواحات -46 اصفر -45 السواحل -44 اآلبار -43
اشجار  -47

 النخيل
 الصبار -48

 الشوكية -49
كل   -50

 ماسبــــــــــــــق
    الجمل -51
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ي مة الشاملة للدرس االمراجعة العا
سكان البيئة الصحراوية –(  جغرافيا )  لثان   

01007883946 -معلم اول الدراسات االجتماعية  –اعداد : مستر / أحمد عبد الواحد   
 

 

ي محافظات تسمي محافظات الحدود  -1
 
 وعددها .... يعيش سكان البيئة الصحراوية ف

 سبع ست خمس اربــع

ي المحافظات اآلتية ماعدا .....  -2
 
 يعيش سكان البيئة الصحراوية ف

 شمال سيناء القاهرة البحر االحمر مطروح

 أكتر محافظات الحدود ) البيئة الصحراوية ( سكانا هي ....  -3

 شمال سيناء جنوب سيناء  مطروح البحر االحمر 

ي  -4
 
كز السكان ف ي مناطق ..... يتر

 
 البيئة الصحراوية داخل المحافظات الصحراوية ف

 كل ماسبق الرعي  التعدين الواحات

ي الزراعة ....  -5
 
ي البيئة الصحراوية للعمل ف

 
 من مناطق تركز السكان ف

 الجبال الرعي  التعدين الواحات 

ول ....  -6 ي البيئة الصحراوية الستخراج البتر
 
 من مناطق تركز السكان ف

 الجبال الرعي  التعدين الواحات

ي البيئة الصحراوية لوجود العشب والماء ......  -7
 
 من مناطق تركز السكان ف

 الجبال الرعي  التعدين الهضاب

 يتمت   سكان البيئة الصحراوية ان حجم االشة .....  -8

 ضئيل صغت   قليل كبت  

ام المجالس .....  -9  من بعض العادت االيجابية احتر

لمانية السياسية  العرفية االقتصادية التر

ي البيئة الصحراوية ......  -10
 
أس المجالس العرفية ف  يتر

 شيخ البلد شيخ القبيلة الوزير المحافظ

 من العادات االيجابية لسكان البيئة الصحراوية ....  -11

 عمل االطفال العالج بوسائل بدائية اكرام الضيف الزواج المبكر

 نسبة ............ خاصة بي   االطفال لسكان اليسئة الصحراوية بسبب العالج بوسائل بدائيةترتفع  -12

 الوفيات االمية البطالة المواليد

 من الخصائص التعليمية لسكان البيئة الصحراوية ارتفاع نسبة .......  -13

 المعيشة األمية التعليم البطالة

 البيئة الصحراوية ....... من الخصائص االقتصادية لسكان  -14

 ارتفاع مستوي المعيشة العمل بالصناعة ارتفاع الدخل انخفاض مستوي المعيشة
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ي ....... و ........  -15
 يعمل معظم سكان البيئة الصحراوية بحرفتر

اد والتصدير  السياحة والتجارة الصناعة والنقل الرعي والزراعة االستت 

 الصحراوية علي البيئات االخري لسد حاجاتهم عن طريق ...... بينهميعتمد سكان البيئة  -16

 التجارة الزراعة السياحة الصناعة

 من المشكالت االقتصادية لسكان الصحراء الناتجة عن قلة الموارد ......  -17

 االمية اكرام الضيف الزواج المبكر نقص الغذاء

ي  -18
 
 البيئة الصحراوية تهتم الدولة بتشجيع سياحة ........... ف

 المؤتمرات السفاري الثقافية التاريخية

وعات السياحية مثل .........  -19  تشجع الدولة المستثمرين علي انشاء المشر

 كل ماسبق الفنادق المنتجعات السياحية القري السياحية

 

 اجابات درس الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية

 القاهرة -2 خمس -1
 شمــــــــــــــــــال -3

 سيناء
 التعدين-6 الواحات -5  كل ماسبق  -4

 شيخ القبيلة -10 العرفية -9 كبت    -8  الرعي  -7
اكرام  -11

 الضيف
 الوفيات -12

 االمية -13
انخفاض -14

 مستوي المعيشة
الرعي  -15

 والزراعة
 التجارة -16

نقص  -17
 الغذاء

 السفاري -18

كل   -19
 ماسبق
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يطا –(  تاريــــخ)  ألولمة الشاملة للدرس االمراجعة العا ي الحركة الوطنية ومقاومة االحتالل التر
ن   

01007883946 -معلم اول الدراسات االجتماعية  –اعداد : مستر / أحمد عبد الواحد   
 

ي عهد ....  -1
 
ي للجيش المرصي ف  انضم احمد عرانر

 عباس باشا اسماعيل باشا سعيد باشا ابراهيم باشا

 أمر الخديو ........... بتجنيد اوالد عمد البالد ومشايخها -2

 اسماعيل سعيد عباس ابراهيم

ي عهد الخديو ......  -3
 
آالي ف ي الي رتبة امت   وصل احمد عرانر

 توفيق اسماعيل سعيد عباس 

ي ضد استبداد النظام ........  -4
ي كفاحه الوطت  ي عهد  بدأ عرانر

 
 الخديو  اسماعيلوكان ذلك ف

كي والجركسي 
ي  التر

 
يطان  المرصي الفرنسي  التر

ي تأسيس جمعية شية واصبح عضو بارز فيها تسمي جمعية ......  -5
 
ي ف ك عرانر

 اشتر

 مرص القوية مرص الفتاه مرص الحرة الضباط االحرار

 من علماء االزهر وكان احد قادة الثورة العرابية .....  -6

ي  محمد عبده محمد عبيد  علي بك فهمي  علي الرونر

ي .....  -7  من قادة الثورة العرابية غت  أحمد عرانر

 كل ماسبق علي بك فهمي  عبد العال حلمي  محمود سامي البارودي

ي عرص توفيق ......  -8
 
ي شئون مرص ف

 
ي ف  من صور التدخل األجنتر

ائب تشيــــح الضباط المرصيي    مجلس النواب المراقبة الثنائية  الرص 

ي مرص مزيا عرفت باسم ......  -9
 
 منحت الدولة العثمانية للرعايا االجانب ف

ات الخاصة االمتيازات االجنبية المزايا العثمانية  الترصيحات االجنبية الممت  

ي عهد وزارة ......  -10
 
 ساءت احوال المرصيي   االقتصادية خاصة ف

يف باشا  رياض باشا زيور باشا نوبار باشا شر

 مظاهرة عابدين السلمية .... قاد  -11

ي  محمد عبيد  االمام محمد عبده محمور البارودي احمد عرانر

ي مظاهرة عابدين السلمية ....  -12
 
ك ف  اشتر

  الجيش فقط الشعب فقط
ً
 االجانب الشعب والجيش معا

ي مظاهرة عابدين السلمية علي الخديو .....  -13
 
ي مطالب االمة ف  عرض عرانر

 عباس توفيق سعيد اسماعيل

ي للخديو توفيق اسقاط الوزارة المستبدة وزارة ..... باشا -14 ي قدمها عرانر
 من المطالب التر

يف  رياض زيور نوبار شر

ي  -15 ي مظاهرة عابدين السلمية طالب عرانر
 
 بتشكيل ....... ف

 مجلس محلي  مجلس نواب مجلس شوري مجلس رئاسي 
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ي مظاهرة عابدين  -16
 
 18000السلمية زيادة عدد .......... الي من مطالب االمة ف

 القضاه النواب الجيش الوزراء

 كان موقف الخديو توفيق من مطالب االمة انه .......   -17

 أجل الرد عليها اضطر للموافقة رفضها امتنع عن الرد

ي مرص ......   -18
 
ا من الحركة الوطنية ف  كان موقف انجلتر

ي شئونهالم تتدخل  وقفت معها وقفت ضدها
 
 كل ماسبق ف

ي مدينة ......  -19
 
ا بتدبت  بعض الحوادث ف

 قامت انجلتر

 االسكندرية االسماعيلية السويس القاهرة

ي عهد الخديو توفيق -20
 
 لــ ......... ف

ً
ي ناظرا  أصبح عرانر

 الحقانية المعارف الجهادية والبحرية الخزانة

ي  -21
 
ب مدينة االسكندرية ف  م1882يوليو بدأ ........ برص 

يطانيون  االيطاليون العثمانيون الفرنسيون التر

 م بزعامة ...... 1882قرر الشعب المرصي مواصلة الدفاع عن البالد عام  -22

ي  ديليسيبس توفيق  رياض  عرانر

ي دخول البالد عن طريق .......  -23
 
ية ف   فشلت القوات االنجلت  

 التل الكبت   رشيد قناة السويس كفر الدوار

ا قناة السويس نتيجة خيانة ......  -24  احتلت انجلتر

ي  الخديو توفيق
 ديليسيبس بعض الضباط السلطان العثمان 

 دارت معركة التل الكبت  بي   االنجلت   والجيش المرصي وهزم فيها الجيش المرصي واحتل االنجلت   ......  -25

 القاهرة االسكندرية االسماعيلية السويس

ي هو .....  اصبح الحاكم -26
يطان   الفعلي لمرص بعد االحتالل التر

ي  الخديو توفيق
ي  السلطان العثمان 

يطان  ي  المعتمد التر  احمد عرانر

ي مرص هو ......  -27
 
ي ف

 
 اول معتمد بريطان

ي  الست  ونجت اللورد كرومر ال اللنتر
 اللورد كتشت   الجت 

ويد الصناعة  -28 ا مرص الي قاعدة زراعية لتر  يطانية بــــ ...... حولت انجلتر  التر

 الذرة االرز القطن القمح

انية ......  -29 ا بعد احتاللها مرص مت    خفضت انجلتر

 التعليم والصحة الزراعة التجارة الصناعة

ي اواخر القرن التاسع عشر الميالدي زعامة الحركة الوطنية ......  -30
 
 تولي ف

ي كامل محمد فريد سعد زغلول
ي  مصطف   احمد عرانر

ي كامل تأييد الخديو ....... لصفوف الحركة الوطنية  -31
 كسب مصطف 

ي  توفيق اسماعيل
 سعيد عباس حلمي الثان 
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ي كامل عام  -32
 م جريدة ..... 1900أسس مصطف 

 العميد الوفد الوقائع المرصية اللواء

ي   -33
ي االستقالل والجالء بعد اتصال مصطف 

 
ي ساندت المطالب المرصية ف

 كامل بها ....... من الدول التر

ا  روسيا ايطاليا فرنسا انجلتر

ا وفرنسا معا اتفاق سمي بـــــ ........  -34  عقدت انجلتر

ي  االتفاق الشي
ي  االتفاق الودي االتفاق الضمت 

 االتفاق االمت 

 تم عزل اللورد كرومر من منصبه عقب حادثة ........  -35

 دانشواي عابدين حريق القاهرة  االسكندرية

ي كامل حزبا سمي الحزب ........  -36
 أنشا مصطف 

ي المرصي
 القومي المرصي النارصي الجمهوري الوطت 

ي كامل -37
ي بعد وفاة مصطف 

 تولي .... زعامة الحركة الوطنية والحزب الوطت 

ي النحاس
 عدلي يكن محمد فريد بطرس غالي  مصطف 

 بانشاء ..... لتعليم الفقراء والعمال بالمجان طالب محمد فريد  -38

 مدارس ليلية جامعات اهلية معاهد مراكز محو االمية 

كة قناة السويس عام  -39  م1910رفض ...... مد امتياز شر

ي  ي كامل احمد عرانر
 سعد زغلول محمد فريد مصطف 

ي الي ......  -40
 اتجه محمد فريد لمد نشاطه الوطت 

اليا افريقيا اسيا  اوروبا استر

 

ي  اجابات درس الحركة
يطان   الوطنية ومقاومة االحتالل التر

 توفيق -3 سعيد -2 سعيد باشا -1
كي  -4

التر
 والجركسي 

 محمد عبده -6 مرص الفتاه -5

 كل ماسبق  -7
المراقبة  -8

 الثنائية
االمتيازات  -9

 االجنبية
ي -11 رياض باشا -10  احمد عرانر

الشعب  -12
 
ً
 والجيش معا

 رياض -14 توفيق -13
مجلس  -15

 النواب
 الجيش -16

اضطر  -17
 للموافقة

وقفت  -18
 ضدها

19- 
 االسكندرية

الجهادية  -20
 والبحرية

يطانيون -21 ي  -22 التر  ديليسيبس -24 كفر الدوار  -23 عرانر

ي  -26 القاهرة -25
يطان   القطن -28 اللورد كرومر -27 المعتمد التر

التعليم  -29
 والصحة

ي كامل -30
 مصطف 

عباس حلمي  -31
ي 
 الثان 

ي المرصي -36 دانشواي -35 االتفاق الودي -34 فرنسا -33 اللواء -32
 الوطت 

محمد  -37
 فريد

   اوروبا -40 محمد فريد -39 مدارس ليلية -38





















  محافظة االسكندرية

إدراة شرق التعليمية

مدرسة بدر المباركة 

أسئلة استرشادية لمنهج الدراسات االجتماعية للصف السادس االبتدائي للمنهج  
المقرر فى شهر مارس 2021م 

أختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس: 

يحد  الصحراء الغربية من جهة الشمال ........................  .1

السودان(  –ليبيا  –وادى النيل والدلتا  –) البحر المتوسط 

يحد الصحراء الشرقية من جهة الشمال......................  .2

ليبيا( –البحر األحمر  –شرق الدلتا  –)البحر المتوسط 

مصر  ل...................يقع جبل العوينات أقصى    .3

الجنوب ( –الشمال الغربى  –الشمال الشرقى  –)الجنوب الغربى 

تقع هضبة ................ شمال الصحراء الغربية .4

الجاللة البحرية(   –العوينات  –الجلف الكبير  –)مارماريكا 

يعد .................. أكبر منخفض فى مصر ويقع فى الصحراء الغربية. .5

الجلف الكبير( –سيوة  –الفيوم  –)القطارة 

أشهر األودية الجافة فى الصحراء الشرقية................  .6

وادى دجلة ( –وادى النيل  -وادى العريش –)وادى العالقى 

على قمة جبلية فى جبال البحر األحمر يعد جبل ............ أ  .7

سانت كاترين(  –الشايب  –موسي   –)العوينات 

تنتشر ظاهرة ..............فى الصحراء الشرقية .8

 المنخفضات ( –الواحات  –)األودية الجافة 

يخترق هضبة العجمه والتيه ............... ويصب فى البحر المتوسط.  .9

وادى النيل( –وادى الحمامات  –وادى العالقى  –وادى العريش )
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المقرر فى شهر مارس 2021م 

تهب رياح الخماسين فى فصل ........................  . 10

الصيف(  –الشتاء  –الخريف  –)الربيع 

من مساحة مصر  %22تبلغ مساحة ......... . 11

الواحات(  –شبه جزيرة سيناء  –الصحراءالغربية  –)الصحراء الشرقية 

من هضاب الصحراء الشرقية ................  . 12

الجاللة البحرية(  –مارماريكا  –الجلف الكبير  –)العجمه 

يعتبر بحر الرمال العظيم من أمثلة ................ فى مصر . 13

الكثبان الرملية( –الجبال  –المنخفضات  –ضاب )اله

................ فى البيئة الصحراويةمن أهم الحيوانات البرية . 14

( الفهد –الجاموس  –األبقار  –الثعالب  )

من مساحة مصر % 68تبلغ مساحة ................. . 15

الدلتا( –شبه جزيرة سيناء   –ى الصحراء الشرقية –)الصحراء الغربية 

يقع كل من منخفض الخارجة والداخلة فى .........  . 16

الدلتا( –سيناء  –الصحراء الغربية  –)الصحراء الشرقية 

........... يحد شبه جزيرة سيناء من الجنوب  . 17

خليج العقبة( –خليج السويس  –البحر األحمر  –)البحر المتوسط 

تربة البيئة الصحراوية تربة ...............  . 18

خصبة ( –سوداء  –طينية  –)رملية صفراء 

تقوم الزراعة فى الواحات اعتمادا على ......................  . 19

نهر النيل (  –األمطار  –)المياه الجوفية 
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 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .النجاحمع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و        

 ؟صنف الظاهرات التضارٌسٌة لمناطق توزٌعها حسب الجدول التالً ... -2س

 –وادي العالقً  -جبل الشاٌب –الهضبة الوسطً –هضبة مارمرٌكا  –هضبة العجمة  –وادي العرٌش  –هضبة الجلف الكبٌر  –)) جبل الشاٌب 

 واحة سٌوة (( –بحر الرمال العظٌم  –منخفض القطارة  –جبل العوٌنات  –جبل حالل  –جبل المغارة  –هضبة المعازة –هضبة الجاللة البحرٌة 

 شبه جزٌرة سٌناء           الصحراء الغربٌة             الصحراء الشرقٌة          
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6-........................................ 
7-........................................ 

2-......................................... 
3-........................................ 
4-........................................ 
 
5-........................................ 
6-........................................ 
7-........................................ 

 

 

 تعد محافظة................. أكثر المحافظات الصحراوٌة سكانا. -2

 البحر االحمر. -5شمال سٌناء.               -4الوادي الجدٌد.                  -3جنوب سٌناء.            -2

     .محافظات ٌعٌش سكان البٌئة الصحراوٌة فً ................. -3

   ستة. -5                   خمسة.     -4            اربعة.         -5                 ثالثة.     -2  

 . ً مناطق........... لوجود العشبٌتركز سكان البئٌة الصحراوٌة ف -4

   الرعً. -5                  التجارة.    -4                  السٌاحة.        -3                 الزراعة.      -2

    .اعة اعتمادا علً المٌاه الجوفٌةبالزر ٌعمل سكان......... -5

 الدلتا  -5                   الساحل الشمالً.   -4                  الواحات.   -3                    . منخفض الفٌوم -2

  وٌة بمحافظات...............تسمً محافظات البٌئة الصحرا -6

    الحدود. -5                       الساحل الشمالً.  -4                     الدلتا.      -3                     القناة.    -2

 االجتماعٌة لسكان البٌئة الصحراوٌة................من الخصائص  -7

 حجم االسرة كبٌر. -5عملهم بالرعً.             -4انخفاض مستوي المعٌشة.                -3ارتفاع نسبة االمٌة.             -2

 من العادات االٌجابٌة لسكان البٌئة الصحراوٌة.................. -7

 الزواج المبكر. -5الحفاظ علً العادات والتقالٌد.          -4العالج بوسائل بدٌلة.         -3رعً والزراعة.      عمل االطفال فى ال -2

 من جهود الدولة لتعدٌل بعض العادات االجتماعٌة  لسكان البٌئة الصحراوٌة........................ -0

 تشجٌع عمالة االطفال.         -4الرعاٌة الصحٌة.             توفٌر -3التشجٌع علً الزواج المبكر.               -2

 من الخصائص التعلٌمٌة بالبٌئة الصحراوٌة........................ -6

 المبكر.الزواج  -5انخفاض نسبة االمٌة.               -4ارتفاع نسبة االمٌة.               -3ارتفاع نسبة التعلٌم.                -2

 

 الدرس الثانً / الخصائص السكانٌة للبٌئة الصحراوٌة
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 الصف السادس اآلبتدائى                             التراث فى التارٌخ والجغرافٌا       

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .النجاحمع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و        

  مشكلة نقص الغذاء من الخصائص...................... لسكان البٌئة الصحراوٌة. -21

 االجتماعٌة. -5السٌاسٌة.                -4االقتصادٌة.               -3التعلٌمٌة.                -2

  رفة...................ٌعمل معظم سكان البٌئة الصحراوٌة بح -22

 التعدٌن.  -5                    الصناعة.    -4                    الرعً.    -3                 صٌد االسماك.     -2

 من العادات السلبٌة لسكان البٌئة الصحراوٌة......................... -23

 الترابط االسري. -5عمالة االطفال.                     -4      الحفاظ علً العادات والتقالٌد.            -3اكرام الضٌف.             -2

 محافظة......................... من محافظات الحدود ) المحافظات الصحراوٌة (. -24

 مرسً مطروح. -5كفر الشٌخ.                 -4المنٌا.                    -3الفٌوم.                     -2

 ..وٌة.................جالس العرفٌة فً البٌئة الصحراٌرأس الم -25

  العمدة. -5                   رأس القبٌلة.  -4                  . شٌخ البلد -3             المحافظ.   -2

 الخصائص االقتصادٌة   الخصائص التعلٌمٌة  الخصائص االجتماعٌة       المحافظات الصحراوٌة
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 الصف السادس اآلبتدائى                             التراث فى التارٌخ والجغرافٌا       

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .النجاحمع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و        

 

 

 

 

 بً كفاحه منذ عهد الخدٌو................... ضد استبداد النظام التركً والشركسً.اربدأ كفاح احمد ع -2

 سعٌد. -5عباس التانً.               -4اسماعٌل.                    -3توفٌق.                -2

 .............. باشا.انضم احمد عرابً للجٌش المصري فً عهد  -3

 سعٌد. -5عباس التانً.               -4اسماعٌل.                    -3توفٌق.                -2

 ترقً احمد عرابً ووصل الً رتبة امٌرالي فً عهد الخدٌو................... -4

 سعٌد. -5              عباس التانً. -4اسماعٌل.                    -3توفٌق.                -2

 رتبة امٌرالي تقابل حالٌا رتبة................... -5

 فرٌق. -5لواء.               -4عمٌد.                -3عقٌد.                 -2

 امر ............. باشا بتجنٌد اوالد عمد البالد ومشاٌخها. -6

 سعٌد. -5عباس التانً.               -4           اسماعٌل.         -3توفٌق.                -2

 فً عهد خلفاء محمد علً وقعت مصر تحت االحتالل...................... -7

 البرتغالً. -5االٌطالً.                    -4البرٌطانً ) االنجلٌزي (.                 -3الفرنسً.                    -2

 فً تأسٌس الجمعٌة السرٌة..........................اشترك احمد عرابً  -7

 الضباط االحرار. -5مصر الفتاة.                    -4حركة ابرٌل.                  -3المصرٌٌن االحرار.                -2

 قائد الثور العرابٌة هو....................... -0

 أحمد عرابً. -5محمد عبٌد.              -4حلمً.                عبدالعال  -3علً بك فهمً.             -2

 ساءت احوال المصرٌٌن االقتصادٌة فً عهد وزاة................. باشا. -6

 اسماعٌل. -5شرٌف.              -4رٌاض.              -3البارودي.             -2

 ة.......................... علً الموراد والمصروفات المصرٌة.من اسباب الثورة العرابٌة انشاء مراقبة ثنائٌ -21

 انجلٌزٌة برتغالٌة. -5فرنسٌة برتغالٌة.                 -4انجلٌزٌة فرنسٌة.                 -3انجلٌزٌة اسبانٌة.                 -2

 قامت الثورة العرابٌة فً عهد الخدٌو....................... -22

 سعٌد. -5عباس التانً.               -4اسماعٌل.                    -3ٌق.               توف -2

 وقفت انجلترا ضد الحركة الوطنٌة ودبرت بعض الحوداث فً مدٌنة.................... -23

 العرٌش. -5      االسكندرٌة.                -4القاهرة.                      -3رشٌد.                    -2

 من مطالب الثورة العرابٌة خالل مظاهرة عابدٌن زٌادة عدد الجٌش الً ................... جندي. -24

 25111 -د                  31111 -ج                  20111 -ب             27111 -أ

 المصري الحدٌث والمعاصرالوحدة الثالثة  /  أحداث من التارٌخ 

 الحركة الوطنٌة ومقاومة االحتالل االنجلٌزي
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 الصف السادس اآلبتدائى                             التراث فى التارٌخ والجغرافٌا       

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .النجاحمع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و        

 انجلترا فً مصر.مدٌنة...................... هً اول مدٌنة احتلهتا  -25

 العرٌش. -5االسكندرٌة.                      -4القاهرة.                      -3رشٌد.                    -2

 احتلت انجلترا قناة السوٌس بسبب خٌانة.................... لعرابً. -26

 رٌاض باشا. -5دي.                  البارو -4دٌلسبس.             -3الخدٌو توفٌق.                    -2

 م.2003سبتمبر  25تغلبت القوات البرٌطانٌة علً القوات المصرٌة فً معركة...................... قبل احتالل برٌطانٌا مدٌنة القاهرة  -27

 مٌن.العل -5كفر الدوار.             -4التل الكبٌر.                -3االسكندرٌة.                -2

 فشلت القوات البرٌطانٌة فً دخول البالد عن طرٌق مدٌنة................... بسبب مقاومة المصرٌٌن. -27

 العلمٌن. -5كفر الدوار.             -4التل الكبٌر.                -3االسكندرٌة.                -2

 االنجلٌز عن مصر لٌس مستحٌال.قام..................... بأقناع المصرٌٌن بأن جالء  -20

  رٌاض باشا. -5مصطفً كامل.                   -4محمد فرٌد.             -3الخدٌو توفٌق.                    -2

 م.2617تم عزل المعتمد البرٌطانً من منصبه عقب حادثة .................. -26

 كفر الدوار. -5دانشوي.                -4                  االسكندرٌة.    -3قصر عابدٌن.                 -2

 م,2617تم عزل اللورد....................... المعتمد البرٌطانً فً مصر من منصبه عقب حادثة دانشوي  -26

 عباس حلمً الثانً. -5كلٌبر.                   -4كٌتشنر.                 -3كرومر.               -2

 كان.................... رمز االخالص والتضحٌة وقام بالتندٌد باالحتالل البرٌطانً. -31

 محمد فرٌد. -5دٌلسبس.                   -4رٌاض باشا.                -3الخدٌو توفٌق.                      -2

 ...................قبل االحتالل البرٌطانً لمصر كان احمد عرابً ناظر الجهادٌة و .... -32

 المشاة. -5القوات الجوٌة.               -4البحرٌة.                 -3الحربٌة.                  -2

 ٌعد..................... باعث الحركة الوطنٌة قائد الكفاح ضد االحتالل البرٌطانً. -33

 الشٌخ محمد عبده. -5مصطفً كامل.                  -4            محمد فرٌد.      -3محمود سامً البارودي.               -2

 م.2615كانت حكومة................... اكبر المؤٌدٌن للحركة الوطنٌة المصرٌة قبل عقد االتفاق الودي  -34

 اسبانٌا. -5فرنسا.              -4البرتغال.              -3انجلترا.                 -2

 م.2617شأ................ الحزب الوطنً المصري ان  -35

 الشٌخ محمد عبده. -5مصطفً كامل.                  -4محمد فرٌد.                  -3محمود سامً البارودي.               -2

 م.2621دعا...................... الً رفض مد امتٌاز قناة السوٌس  -36

 الشٌخ محمد عبده. -5مصطفً كامل.                  -4محمد فرٌد.                  -3  سعد زغلول.             -2

 قام االحتالل البرٌطانً بألغاء مجلس.................. الذي عاصر الثورة العرابٌة. -37

 خ.الشٌو -5النواب.                   -4الشوري.                 -3الشعب.                   -2

 م.2615عقدت فرنسا مع ....................االتفاق الودي عام  -37

 0 اسبانٌا. -5المكسٌك.              -4البرتغال.              -3انجلترا.                 -2



 الصف السادس اآلبتدائى                             التراث فى التارٌخ والجغرافٌا       

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .النجاحمع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و        

 دعا .................... الً انشاء مدراس لٌلٌة لتعلٌم العمال والفقراء مجانا. -30

 الشٌخ محمد عبده. -5مصطفً كامل.                  -4محمد فرٌد.                  -3           سعد زغلول.    -2

 م.2615تخلت فرنسا عن تأٌٌدها ل........................ بعدما عقدت مع انجلترا االتفاق الودي  -36

 الشٌخ محمد عبده. -5ل.                 مصطفً كام -4محمد فرٌد.                  -3سعد زغلول.               -2

 دعا....................... الً انشاء مجلس نٌابً فً مصر. -41

 الشٌخ محمد عبده. -5مصطفً كامل.                  -4محمد فرٌد.                  -3سعد زغلول.               -2

 م التً كان لها دور فً كشف سٌاسة االحتالل البرٌطانً فً مصر.2611اسس....................... جرٌدة اللواء عام  -42

 الشٌخ محمد عبده. -5مصطفً كامل.                  -4محمد فرٌد.                  -3سعد زغلول.               -2

 دعا..................... الً انشاء حكومة وطنٌة مستقلة. -43

 الشٌخ محمد عبده. -5مصطفً كامل.                  -4محمد فرٌد.                  -3سعد زغلول.               -2

 حاول مصطفً كامل اجتذاب الخدٌو............................. الً صفوف الحركة الوطنٌة. -44

 سعٌد. -5 عباس حلمً التانً.              -4اسماعٌل.                    -3توفٌق.                -2

 خلف ....................... مصطفً كامل فً زعامة الحزب الوطنً والكفاح ضد االحتالل االنجلٌزي. -45

 سعٌد. -5بطرس غالً.               -4اسماعٌل.                    -3توفٌق.                -2

 لتجدٌد الشعور الوطنً وكراهٌة االحتالل ورفض وجوده.التً تهدف قام............................ بألقاء الخطب  -46

 الشٌخ محمد عبده. -5مصطفً كامل.                  -4محمد فرٌد.                  -3سعد زغلول.               -2

 قام...................... بمد نشاط الحركة الوطنٌة فً اوروبا. -37

 الشٌخ محمد عبده. -5مصطفً كامل.                  -4د فرٌد.                 محم -3سعد زغلول.               -2

 ...................... هو خروج القوات المحتلة من ارض الدولة التً احتلتها نهائٌا. -37

 غزو. -5جالء.                     -4مستعمرة.                   -3احتالل.                -2

 اتصل..................... بالقوي الدولٌة التً ٌمكنها مساندة المطالب المصرٌة مثل حكومة فرنسا. -30

 الشٌخ محمد عبده. -5مصطفً كامل.                  -4محمد فرٌد.                  -3سعد زغلول.               -2

 ث المشكالت المصرٌة فً كل المجاالت والمناداة بأستقالل مصر.شارك.................... فً العدٌد من المؤتمرات لبح -36

 الشٌخ محمد عبده. -5مصطفً كامل.                  -4محمد فرٌد.                  -3سعد زغلول.               -2

 معا.م التً تكونت من الجٌش والشعب 2002قاد......................... مظاهرة عابدٌن فً سبتمبر  -41

 الشٌخ محمد عبده. -5مصطفً كامل.                  -4احمد عرابً.                  -3علً الروبً.               -2

 م.2611قام مصطفً كامل بتأسٌس جرٌدة .................... عام  -42

 االهرام. -5           اللواء.     -4المؤٌد.                  -3الوقائع المصرٌة.                  -2

 م.2003فشلت القوات البرٌطانٌة دخول مصر عن طرٌق .................. عام  -43

 6  قناة السوٌس. -5كفر الزٌات.             -4التل الكبٌر.          -3كفر الدوار.               -2



 الصف السادس اآلبتدائى                             التراث فى التارٌخ والجغرافٌا       

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .النجاحمع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و        

 التً شاركت أحمد عرابً فً الثورة العرابٌة.ٌعد .......................... من الزعامات الوطنٌة  -44

 الشٌخ محمد عبده. -5مصطفً كامل.                  -4احمد عرابً.                  -3سعد زغلول.               -2

 من اسباب التدخل االجنبً فً مصر............................ -45

 كل ما سبق. -5القروض.                  -4متٌازات االجنبٌة.                اال -3المراقبة الثنائٌة.                -2

 م.2615عقدت.......................... االتفاق الودي عام  -46

 فرنسا والمجر. -5فرنسا والمانٌا.              -4انجلترا وروسٌا.                   -3انجلترا وفرنسا.             -2

 اصبح الحاكم الفعلً للبالد هو.......................... راالحتالل البرٌطانً لمصبعد  -47

 دٌلسبس. -5المعتمد البرٌطانً.                       -4احمد عرابً.                   -3الخدٌو.                  -2

 االجنبٌة فً مصر. منحت الدولة ............... لرعاٌا الدول االجنبٌة االمتٌازات -47

 الفرنسٌة. -5العثمانٌة.                      -4االنجلٌزٌة.                    -3المصرٌة.                -2

 طالب.................. بالمساواة بٌن ابناء المصرٌٌن وغٌرهم من ابناء االجناس االخري. -40

 سعد زغلول. -5طلعت حرب.              -4                احمد عرابً. -3مصطفً كامل.                 -2

 من مطالب االمة فً .................. اسقاط وزارة رٌاض باشا. -46

 ♥ٌناٌر.  36ثورة  -5.                م.2002مظاهرة عابدٌن  -4ٌولٌو.                   34ثورة  -3.                 2626ثورة  -2

 م.......................2615عقد بٌن فرنسا وانجلترا عام اتفاق  -51

 .اتفاقٌة الحكم الثنائً -5اتفاقٌة العرٌش.            -4االتفاق الودي.                 -3مؤتمر الصلح.               -2

 انجلترا.تخلت فرنسا عن تأٌٌدها للزعٌم....................... بعد عقدها االتفاق الودي مع  -52

 محمد فرٌد. -5مصطفً كامل.                -4سعد زغلول.              -3احمد عرابً.            -2

 م.2003احتلت برٌطانٌا مدٌنة......... بعد معركة التل الكبٌر فً سبتمبر  -53

 امرٌكا. -5المانٌا.             -4فرنسا.            -3انجلترا.           -2

 نف اعمال كل من احمد عرابً, محمد فرٌد, مصطفً كامل حسب العناصر االتٌة ...؟ص -2س

 -2617اسس الحزب الوطنً  –م 2611اسس جرٌدة اللواء  –دعا النشاء مدارس لٌلٌة  -قائد الثورة العرابٌة  –دعا النشاء مجلس نٌابً )) 

كان  – جندي 20111طلب بزٌادة عدد الجٌش الً  –قائد مظاهرة عابدٌن  –دعا النشاء مجلس نٌابً  –رفض مد امتٌاز شركة قناة السوٌس 

 ( عضوا بارزا فً دمعٌة مصر الفتاة
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 .إٌّقفؼبد- 4.                 اٌىضجبْ اٌز١ٍِخ- 3                 .إٌّقفؼبد- 2.          االٚك٠خ اٌغبفخ- 1
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 .اٌشٚاط اٌّجىز- 4.              أقفبع ٔظجخ اال١ِخ- 3              .اررفبم ٔظجخ اال١ِخ- 2.               اررفبم ٔظجخ اٌزو١ٍُ- 1

 

 اٌقظبئض اٌظىب١ٔخ ٌٍج١ئخ اٌظؾزا٠ٚخ/ اٌلرص اٌضبٟٔ 

5 



  .ٌظىبْ اٌج١ئخ اٌظؾزا٠ٚخ...................... ِشىٍخ ٔمض اٌغذاء ِٓ اٌقظبئض- 10

 .االعزّبه١خ- 4.               اٌظ١بط١خ- 3              .االلزظبك٠خ- 2.               اٌزو١ّ١ٍخ- 1

  ...................٠وًّ ِولُ طىبْ اٌج١ئخ اٌظؾزا٠ٚخ ثؾزفخ- 11

 . اٌزول٠ٓ- 4.                       اٌظٕبهخ- 3                       .اٌزهٟ- 2.                     ط١ل االطّبن- 1

 .........................ِٓ اٌوبكاد اٌظٍج١خ ٌظىبْ اٌج١ئخ اٌظؾزا٠ٚخ- 12

 .اٌززاثؾ االطزٞ- 4                    .هّبٌخ االؿفبي- 3.                 اٌؾفبف هٍٟ اٌوبكاد ٚاٌزمب١ٌل- 2.            اوزاَ اٌؼ١ف- 1

 .(اٌّؾبفلبد اٌظؾزا٠ٚخ  )ِٓ ِؾبفلبد اٌؾلٚك ......................... ِؾبفلخ- 13

 .ِزطٟ ِـزٚػ- 4.                وفز اٌش١ـ- 3.                   ا١ٌّٕب- 2.                    اٌف١َٛ- 1

 ...................٠زأص اٌّغبٌض اٌوزف١خ فٟ اٌج١ئخ اٌظؾزا٠ٚخ- 14

 . اٌوّلح- 4                    .رأص اٌمج١ٍخ- 3.                   ش١ـ اٌجٍل- 2.               اٌّؾبفق- 1

   الخصائص االقتصاديت  الخصائص التعليميت       الخصائص االجتماعيت المحافظاث الصحراويت
 مرسي مطروح -1

 
 الوادى الجذيذ- 2
 
  البحر االحمر– 3
 
 شمال سيناء- 4
 
 جنوب سيناء- 5

 .اٌوبكاد اال٠غبث١خ- 1
 اٌؾفبف هٍٝ اٌزمب١ٌل- 
 اؽززاَ اٌّغبٌض اٌوزف١خ-
اٌىزاَ اٌؼ١ف -

رى٠ٛٓ هاللبد ؿ١جخ ِن - 
 اٌج١ئبد االفزٜ

 .اٌوبكاد اٌظٍج١خ- 2
 اٌشٚاط اٌّجىز- 
 هًّ االؿفبي ثبٌشراهخ ٚاٌزهٝ- 
 اٌوالط ثٛطبئً ثلائ١خ- 

 اررفبم ٔظجخ اال١ِخ- 1
 
 

ِولُ اٌظىبْ ٠وٍّْٛ  -1
 ثبٌزهٝ ٚاٌشراهخ
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 .اٌٟ أشبء ِغٍض ١ٔبثٟ فٟ ِظز............................................... كهب- 30

 .اٌش١ـ ِؾّل هجلٖ- 4.                 ِظـفٟ وبًِ- 3                 .ِؾّل فز٠ل- 2.              طول سغٍٛي- 1

 .َ اٌزٟ وبْ ٌٙب كٚر فٟ وشف ط١بطخ االؽزالي اٌجز٠ـبٟٔ فٟ ِظز1900عز٠لح اٌٍٛاء هبَ ..................................... اطض- 31

 .اٌش١ـ ِؾّل هجلٖ- 4                 .ِظـفٟ وبًِ- 3.                 ِؾّل فز٠ل- 2.              طول سغٍٛي- 1
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 التعليم (  – الصحة  – لربطانيا مقابل خسائرها في ..... ) الحرب دفعت مصر تعويضات  -２７

 مصطفى كامل(  – سعد زغلول  -علىمحمد  )  م١٩الالوطنية أواخر القرن زعامة الحركة تولى .... -２８

 الشعور الوطني ( – الصداقة  – الشعور الدينى  ........             )جددت خطابات مصطفى كامل    -２９

 محمد فريد ( – عباس حلمى   –)حسين كامل  حاول مصطفى كامل اجتذاب ........ للحركة الوطنية  -３０

 اللواء ( – المؤيد  – اسس مصطفى كامل جريدة ......                    )الوقائع   -３１

 فرنسا ( – اسبانيا  – بريطانيا كانت حكومة ...... من اكبر المؤيدين للحركة الوطنية )   -３２

 عزل اللورد(  العلني  – السري   – الودى  ن مصر عقب عقد  االتفاق ........       ) تخلت فرنسا ع -３３

 دنشواى ( – الكرنك  – عزل اللورد كرومر عقب حادثة ........                  ) فاشودة   -３４

 (الوطنى – مستقبل وطن   – .......                        ) الوفد  الحزبأنشأ مصطفى كامل    -３５

 النحاس (  – محمد فريد  –خلف مصطفى كامل في رئاسة الحزب الوطني ......   ) سعد زغلول  -３６

 كالهما صحيح (  - حكومة وطنية  – دعا محمد فريد إلى أنشأ .......     ) مجلس نيابي  -３７

 ليلية ( – صيفية  – م العمال.   ) صباحية أنشأ محمد فريد مدارس ..... لتعلي  -３８

 اسوان ( –دمياط  – رفض محمد فريد مد امتياز شركة ........    )قناة السويس   -３９
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